Protokoll Styrelsemöte 170501 Åtvidabergs Ridklubb

Närvarande: Mikael Fransson, Lotta Dabro, Agneta Kammeby, Anette Nordh, Anna Tullberg, Åsa
Söderstedt Ingela Björk, Kerstin Rundberg

1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
2 Val av justeringsman
Anette Nordh valdes till justeringsman
3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5 Rapport från ungdomssektionen
Kalas i lördags. Alla var jätte nöjda.
Ska rapporteras på alla listor.
Pengarna från övernattningsaktiviteten ska in till Kerstin.
Åsa tar över ansvaret för US från styrelsen.
6 Rapport från ridskolechefen
Lanni frisk. Ska sättas igång långsamt.
Lady behandlad igen.
Idrottslyftet. Sanne behöver hjälp med den ideella delen. Tävlingsfunktionärer är en del. Micke pratar
med Sanne i morgon.
Anette och Lotta gör ett igångsättningsschema för Lanni och Lady.
Beslutas att riva nya fånghagen och flytta tillbaka insläppet till ridskolehästhagen.
Beslutas att inte ta in extra vikarier om det inte är absolut nödvändigt.
Beslutas att extra tid ska rapporteras till styrelsen.
Agneta ser över planering för ridlägren.
Beslutas att ansvar för uthyrning av boxar lyfts över till Anette.
Beslutas att Anna marknadsför bl.a lägren, 6 juni samt info inför terminsstart i Klippet. Agneta
ansvarar för annons i Åkerbobladet inför terminsstarten. Stallplatser annonseras ut. Skickas till
styrelsemailen.

7 Rapport från medlemsuppstallade
Möte på torsdag kl. 19.00. Ändras till mitten på maj 17/5.
Sommarhagarna.
Boxarna i ponnystallet.
Kösystem till uthyrning av boxar.
Krokar i omklädningsrummet till täcken.
8 Rapport från ekonomiansvarig
Tid bokad med revisorn. Gått igenom en del med Mona-Lill. Semesterlönen går ut per månad.
9 Rapport från projekt
Beslutas att Ingela tar ansvar för att upprätta genomförandeplaner för projekten.
10 Rapport från anläggningsansvarig
Kontakt med kommunen ang. underlaget. Klubben får stå för påfyllnad för underlag.
Utebanan: Mikael kollar upp detta.
Boxfronterna väntar vi på.
Röjardag, hagarna behövs inte i nuläget.
Lägerhuset måste iordningsställas inför lägren. 20-21 maj.
11 Rapport från tävlingsansvarig
Behövs folk till gruppen.
Tävlingar är planerade till september och november.
12 Rapport från Cafeteriaansvarig
2888 kronor har vi fått in under april. Handlat för 3175. Saknas drygt 300 från US. Ca 2000 i
inventariet.
Swishen saknas rapport från.
Instruktion ska upprättas för kiosken. - Kerstin
13 Rapport från Marknads-/Sponsoransvarig
Pris och mått på sponsorskyltar måste tas fram. Anna kollar på det.
14 Övriga rapporter/skrivelser
Inget att rapportera.

15 Övrigt
Katterna – ska avmaskas.
-

Arbetsgrupper
- aktiviteter
- hästgrupp
- anläggning – Micke tar tag i detta.
- webb – underlag måste komma in för att uppdatera.
- sponsor

6 juni – Sanne tillsammans med Åsa
Kapten Hansson. Åsa i Gränna – Anette och Lotta tar kontakt och åker och tittar på hästar för att
hyra in till verksamheten.
16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet. Nästa möte 29/5 kl 18.00.
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